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FÖRORD 

När möjligheten öppnade sig att göra en studie kring den svenska versionen av 
Single System Design bestämde vi oss snabbt. Dels visste vi att det behövdes 
undersökningar som kan vara till hjälp för att utveckla metoder som mäter 
resultat av insatser för enskilda personer. I synnerhet krävs detta inom det 
sociala arbetet som lider stor brist på genomarbetade utvärderingsmetoder som 
är användbara av praktiken. Dels hoppades vi att studien skulle gagna Ann 
Ottengrim i hennes pågående doktorsarbete kring brukarens position i en 
evidensbaserad praktik.  

Nu är vi färdiga och vill rikta ett stort tack till alla de personer inom 
socialpsykiatrin i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning som har 
medverkat i studien. Tack till brukare, boendestödjare och annan personal som 
både velat testa Single System Design och som ingått i undersökningen. Vårt 
tack går även till enhetens chef Angela Lander-Sundh som bistått med 
allehanda praktisk hjälp och med viktig basinformation. Slutligen vill vi också 
tacka medarbetarna vid Utvecklingsenheten Stockholms stad som det har varit 
riktigt roligt att samarbeta med! 

Kommer då Single System Design att överleva och frodas i Sverige? Vårt 
svar bli ett ”Nja”. Som så ofta visar sig verkligheten vara mera komplex än den 
ter sig på skrivbordet. Om rapporten kan bidra med att bringa lite reda i denna 
komplexitet är vi tillfreds. Kanske kan den även inspirera fler att ta vid där 
Stockholm nu befinner sig. Single System Design har förutsättningar för att 
ingå i det sociala arbetets utvärderingsarsenal framöver och det krävs fortsatt 
utvecklingsarbete. 



4 

 



5 

ABSTRACT 

This study is about an experiment in which social workers have tested Single 
System Design as an evaluation-tool. In Swedish it is called MOS (Targeted 
and systematic evaluation of interventions for individuals). MOS was used in 
the social-psychiatric housing-support and was conducted on twelve 
individuals. They have been followed during twelve months and the social-
workers and the users have been interviewed several times. The social-workers 
took part in a short education and four of them functioned as supervisors 
during the test. The report describes the encounter between the MOS 
program theory and the reality that the social workers and the users expressed. 
The model has two clearly distinguishable sides. On the one hand, the model 
is easy to grasp and easy to understand in theory. On the other hand, the 
model is complex to use as it requires a long series of deliberations and 
thorough knowledge of the method. However, Single System Design shows 
positive side-effects as several users are seriously interested in a constructive 
outcome of the interventions they take part of. Further testing is 
recommended. 
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EVIDENS OCH SINGLE SYSTEM 
DESIGN – EN INRAMNING AV 
STUDIEN 

 

Den växande insikten om att praktiker i det vardagliga arbetet inte använder 
bästa tillgängliga stöd vid beslutsfattande betraktas idag på många håll som en 
av huvudorsakerna till evidensbaseringens intågande i det sociala arbetet.1 
Diskussionen om att utveckla en vetenskaplig kunskapsbas har utgjort en 
viktig del i det sociala arbetets historia under senare delen av 1900-talet. 
Diskussionerna handlade om att utvärdera praktiken och försöka integrera 
forskningsmetoder och forskningsresultat i det sociala arbetets praktik.2 Men 
diskussionen utmanades och ifrågasattes av såväl forskare som praktiker som 
menade att denna typ av forskningsbaserat arbete var mekaniskt och 
avhumaniserande. Från praktikernas håll betonades vikten av intuitiva, 
oplanerade och spontana moment i det praktiska arbetet, och de menade att 
dessa moment var oförenliga med forskningsparadigmet.3 

Trots kritiker och motståndare har EBP (evidensbaserad praktik) blivit ett 
begrepp i tiden och det har på kort tid fått stort genomslag i det sociala 
arbetet, åtminstone i teorin eller i diskussionen om evidensbaserat socialt 
arbete.4 Men det saknas idag vägledning om vilken slags kunskap 
forskarsamhället ska bidra med och hur praktikers kunskaper och erfarenheter 
ska kunna utnyttjas vid beslutsfattande.5 Även aspekten om hur brukares 
åsikter kan systematiseras saknas i plattformen om en evidensbaserad praktik. 

                                                        

1 Rosen, A. (2003) Evidence-based social work practice: Challenges and promise. ; Mullen, E. J. (2004) 
Facilitating Practioner Use of Evidence-Based Practice.  
2 Bloom, M. & Fischer, J. (1982) Evaluating Practice: Guidelines for the accountable professional. Ref I: 
Rosen, A. (2003) Evidence-based social work practice: Challenges and promise. 
3 Ibid. 
4 Bergmark, A. & Lundström, T. (2006) Mot en evidensbaserad praktik? Om färdriktningen i socialt 
arbete. 
5 Denvall, V. & Johansson K. (2012) Kejsarens nya kläder – implementering av evidensbaserad praktik i 
socialt arbete. 
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Att stärka brukarens medverkan i de insatser som erbjuds den enskilde är 
en viktig del på vägen till en evidensbaserad praktik. Idag finns det därför ett 
stort behov av att utvärdera, utveckla och att pröva om några av de metoder 
som används kan anpassas och användas för grupper där metoder för 
brukarmedverkan saknas eller där det finns önskemål om att utveckla brukares 
medverkan och inflytande.6 Inom socialpsykiatrin i Enskede-Årsta-Vantörs 
stadsdelsförvaltning i Stockholms stad har man tagit fasta på frågan om 
brukarmedverkan och brukarinflytande i det arbete som utförs av enhetens 
boendestödjare, och det finns en ambition att utveckla såväl brukarnas 
medverkan som att förtydliga boendestödjarnas arbete. Arbetet som 
boendestödjare för personer med psykiska problem beskrivs från praktiken 
som svårt att klä i ord och att mäta. Likaså kan brukarna inom enheten ha 
svårt att förmedla sina behov och hur de upplever boendestödjarnas arbete. 
Detta är utgångspunkten i stadsdelsförvaltningens önskan att utvärdera om en 
särskilt utvald modell kan vara ett sätt att utveckla, följa upp och utvärdera 
boendestödjarnas arbete.  

Den modell som valts ut har på svenska av Socialstyrelsen kommit att få 
namnet MOS (Målinriktad och systematisk utvärdering av insatser för 
enskilda personer).7 På engelska och i dess första faser i samband med 
införandet i Stockholm benämns modellen vanligen Single System Design 
(SSD) eller Single Case Design. Den går i korthet ut på att genom upprepade 
mätningar följa upp brukares förändring och utvärdera de insatser som 
erbjuds.8 Genom att följa upp om en enskild individ når det mål vederbörande 
satt upp kan den insats som personen därefter tagit del av utvärderas. Den 
enskildes situation, problem och mål får vägleda valet av bästa möjliga insats. 
Problem och mål specificeras så att de blir mätbara, mätningar dokumenteras 
och analyseras och visar om och i vilken grad personens mål har uppfyllts och 
om insatsen resulterat i förväntad effekt.  

Ett grundläggande antagande för modellen är att mänskligt beteende är en 
dynamisk och kontinuerlig process, ett fenomen som bäst förstås på 
individnivå. Ett utmärkande drag är att observation och mätning alltid sker på 
individnivå där individen fungerar som sin egen jämförelse då ett beteende kan 
mätas före, under och efter en insats.9 Ett av de argument som särskilt anförs 
för Single System Design är att kunna fylla gapet mellan utvärdering 
(forskning) och praktik i socialt arbete. Detta genom att erbjuda en metod 
som är praktiskt och kliniskt användbar och som utnyttjar vetenskaplig 

                                                        

6 Socialstyrelsen (2011) Metoder för brukarinflytande och medverkan inom socialtjänst och psykiatri – en 
kartläggning av forskning och praktik. 
7 Nyström, S. & Bergström, U. (2012) Med målet i sikte. Målinriktad och systematisk utvärdering av 
insatser för enskilda personer (MOS). 
8 Bloom, M.; Fischer, J. &  Orme, J. G. (2009) Evaluating Practice: Guidelines for the accountable 
professional. 
9 Kazi, M (2001) Successive Approximations towards Behavior Analysis: A Review of Single Case 
Evaluation by Social Workers. 
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metodik i sitt utförande. Bloom et als handbok från 2009 är på över 600 sidor, 
två spalter och innehåller dessutom en instruktiv CD. Arbetssättet förväntas 
bidra till såväl information om en klients eventuella framsteg som att ingå i 
kunskapsbyggande strukturer inom en organisation. På så sätt kan Single 
System Design sägas ingå i den slags utvärderingsinformerad praktik som 
baserar sin verksamhet på välgrundad kännedom om dess resultat.  

Förutom den redan refererade läroboken av Bloom et al finns ett 
omfattande antal böcker samt vetenskapliga artiklar (eng) varav flera berörs i 
denna rapport. En ofta framförd utgångspunkt är att klientens definition av 
problemet ska styra och att man arbetar utifrån en baseline före interventionen, 
det vill säga att man har en tydlig och uppmätt bild av problemet innan 
interventionen startar. Denna baseline innebär att den professionelle och 
klienten måste komma överens om inte endast vilket problem som ska lösas, 
utan även hur man ska kunna mäta och registrera detta. Om en person 
exempelvis vill reducera obehagskänslor när vederbörande träffar sina grannar 
behöver de hitta ett lämpligt sätt att mäta detta på. Dessutom ska en lämplig 
beprövad intervention iscensättas.  
 

Bloom et al (2009) beskriver processen i åtta steg: 

1 Identifiera problemet; vad behöver förändras? 
2 Mäta problemet genom att operationalisera det (problemets frekvens, dess 
intensitet).  
3 Genomföra första mätningar för att få en baseline, detta ska ske före 
interventionen. 
4 Upprepade mätningar under tiden som interventionen genomförs. Idén är 
att undersöka om de påverkar problemet och man kan jämföra med baseline. 
5 Olika slags interventioner med vetenskapligt stöd kan och bör genomföras. 
På så sätt kan man testa vilka som fungerar bäst. 
6 Det finns möjlighet att komplettera med andra slags utvärderingsmetoder 
för att få andra data, exempelvis intervjuer eller enkätdata från systematiska 
bedömningsinstrument. 
7 Analys av insamlade data, ofta baserade på visuell granskning av statistik. 
8 Beslut med utgångspunkt i insamlade data: ska interventionen fortsätta, 
vilken av interventionerna fungerade bäst? 
 

Vad är då känt om huruvida Single System Design har varit framgångsrik som 
utvärderingsmetod? I en genomgång av 809 SSD från 113 studier 
presenterade i 21 tidskrifter med fokus på psykologi och pedagogik kunde en 
grupp forskare konstatera att metoden används på en mängd varierande sätt.10 

                                                        

10 Shadish, W.R. och Sullivan, K.J. (2011) Characteristics of single-case designs used to assess intervention 
effects in 2008.  
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Forskarna diskuterar bland annat möjligheten av att inkludera SSD-studier i 
framtida evidensbaserade översikter, särskilt eftersom de är mera vanliga än 
traditionella randomiserade studier. Andra forskare pekar på dess stora 
potential för just socialt arbete och att metoden är frekvent inom områden som 
psykologi, medicin och utbildning.11 Bland dess fördelar nämns flexibiliteten i 
uppläggning, låga kostnader och att den inte minst bidrar till att göra det 
möjligt att uttala sig om resultat av det sociala arbetet. 

En av denna rapports författare deltog i en av de första utbildningarna om 
Single System Design som hölls i Sverige i mitten av 1980-talet. Dock kom 
metoden aldrig att implementeras inom det sociala arbetet men nya initiativ 
har tagits drygt 25 år senare. Under 2010-2011 genomfördes en 
utbildningssatsning i Sverige som innebar ett försök att prova MOS i praktiskt 
socialt arbete. Initiativet kom från Enheten för kunskapsutveckling vid 
Socialstyrelsen. Syftet med försöket var dels att testa metoden i det praktiska 
arbetet men också att utveckla ett utbildningsmaterial på svenska. 
Socialstyrelsens handbok i MOS publicerades hösten 2012 och innehåller 
instruktioner om hur MOS kan användas i det sociala arbetet. I någon mån 
kan handboken även sägas vara ett resultat av det evidenstryck som det sociala 
arbetet idag är föremål för. I handboken beskrivs MOS i termer av ”…ett sätt 
att utvärdera insatser för enskilda klienter, som passar väl in i en 
evidensbaserad praktik.”12 
 

                                                        

11 Artel, T. & Shek, D.T.L & Thyer, B.A. (2003) Using single-system designs to evaluate practice: 
potential applications for social work in Chinese contexts.  
12 Nyström, S. & Bergström, U. (2012) Med målet i sikte. Målinriktad och systematisk utvärdering av 
insatser för enskilda personer (MOS). Sid 61 
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BOENDESTÖD SOM INSATS 

 
Som insats är boendestöd idag en väletablerad insatsform. Sedan 
psykiatrireformen i mitten av 1990-talet har boendestöd utvecklats som en 
insats för personer med psykisk funktionsnedsättning.13 Enligt Socialstyrelsens 
termbank definieras boendestöd som ”bistånd i form av stöd i den dagliga 
livsföringen riktat till särskilda målgrupper i eget boende”.14 Det är individens 
eget hem som är den huvudsakliga arenan för den yrkesmässiga vård- och 
stödinsatsen, och att arbeta i en annan människas hem och privata sfär ställer 
stora krav på personalen och det väcker många frågor som handlar om respekt 
för individens privata sfär.15  

Hur en beslutad insats i praktiken ska genomföras är ofta dokumenterat på 
något sätt och inte sällan benämns det specifika dokumentet för 
genomförandeplan.16 Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig 
struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad 
insats. Boendestöd är starkt präglat av behov som rör grundläggande praktiska 
göromål i hemmet men kan även handla om behov som kretsar kring stöd vid 
olika situationer i samhället, exempelvis att åka buss, handla eller besöka 
myndigheter. Stödet kan även innehålla andra aspekter för den enskilde att 
klara vardagslivet såsom att göra utflykter, följa med till post och affär eller att 
gå på bio och café.17  

I de riktlinjer för utredning och dokumentation som formulerats för 
socialpsykiatrin i Stockholms stad beskrivs boendestödet som en social och 
praktisk stödinsats som syftar till att stärka den enskildes förmåga att hantera 

                                                        

13 Socialstyrelsen (2010) Det är mitt hem. Vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. 
14 Socialstyrelsen (2013) Termbank. 
15 Socialstyrelsen (2010) Det är mitt hem. Vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. 
16 SOSFS 2006:5. Ref I: Socialstyrelsen (2010) Det är mitt hem. Vägledning om boende och boendestöd för 
personer med psykisk funktionsnedsättning. 
17 Ljungqvist, I. & Jenner, H. (red.) (2011) Psykiatri för baspersonal. Kunskap för en evidensbaserad 
praktik. 
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sitt vardagsliv både inom och utanför det egna hemmet.18 Boendestödet är 
alltså inte begränsat till hemmet utan omfattar också annat som kan bidra till 
den enskildes förmåga att klara vardagslivet i stort. Stödet syftar till att ge 
personer med psykisk funktionsnedsättning ett socialt sammanhang som ökar 
självkänslan och ingjuter hopp och som på sikt kan möjliggöra ett självständigt 
liv. I riktlinjerna fastställs att pedagogiska och kunskapsbaserade metoder ska 
användas i rehabiliterande syfte.19 En tidigare kartläggning över 
boendestödjarna i Stockholm visar vikten av att boendestödjaren besitter en 
personlig lämplighet eller kompetens i form av tålamod, fingertoppskänslighet, 
förmåga till ömsesidighet samt har en känsla för brukarens integritet.20 

Boendestöd ska inte förväxlas med hemtjänst som istället handlar om 
insatser utifrån personlig omvårdnad och praktisk service. Hemtjänst som 
insats ges för sysslor som den enskilde inte själv förmår eller vägrar vara 
delaktig i, medan boendestöd kretsar kring pedagogiska, sociala och 
utåtriktade aktiviteter. Boendestödet har utvecklats ur hemtjänsten men har 
gått sin egen väg och är idag att betrakta som en särskild stödinsats.21 
Boendestöd som ett särskilt stöd i ett ordinärt boende får betraktas som ett 
underforskat område, inte minst med tanke på dess utbredning både som 
stödform men också i förhållande till att boendestödjare är en relativt ny 
yrkeskategori som finns i Sveriges nästan samtliga kommuner.22  

Det finns forskare som menar att boendestödjarnas vårdande och stödjande 
relationsarbete i form av stöd och uppmuntran är en viktig del i insatsen. 
Likaså är det av vikt att det stöd som förmedlas utgår från de boendes behov 
att prata om sin inre värld, minnen och personliga erfarenheter.23 Samspelet 
mellan boende och boendestödjare har en avgörande betydelse, och detsamma 
gäller den boendes delaktighet i det praktiska arbetet tillsammans med 
boendestödjaren.24 En annan viktig del i boendestödjarens arbete är att kunna 
möta de boendes behov av djupare eller existentiella samtal om livets olika 
svårigheter.25 Relationens betydelse i arbetet med människor med psykisk 
funktionsnedsättning är inte endast viktig utan tycks även vara avgörande för 
insatsernas effekter i ett återhämtningsperspektiv.26  

                                                        

18 Socialförvaltningen Stockholms stad (2011) Riktlinjer för utredning, dokumentation m.m. inom 
stadens socialpsykiatri.  
19 Ibid. 
20 Ingemarsson, I. m. fl. (2007) Boendestödjare i Stockholm – en kartläggning. 
21 Ljungqvist, I. & Jenner, H. (red.) (2011) Psykiatri för baspersonal. Kunskap för en evidensbaserad 
praktik. 
22 Andersson, G. (2009) Vardagsliv och boendestöd – en studie om människor med psykiska funktionshinder. 
23 Ibid.; Ljungqvist, I. & Jenner, H. (red.) (2011) Psykiatri för baspersonal. Kunskap för en 
evidensbaserad praktik.; Topor, A. & Borg, M. (2008) Relationer som hjälper. 
24 Andersson, G. (2009) Vardagsliv och boendestöd – en studie om människor med psykiska funktionshinder. 
25 Ljungqvist, I. & Jenner, H. (red.) (2011) Psykiatri för baspersonal. Kunskap för en evidensbaserad 
praktik. 
26 Topor, A. & Borg, M. (2008) Relationer som hjälper. 
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En grundläggande förutsättning för ett konstruktivt och utvecklande stöd 
är att den bärs upp av ett fruktbart mellanmänskligt samspel. Relationen 
kännetecknas av en särskild komplexitet genom att den i sig är en central del 
av hjälpen men även att den är en förutsättning för hjälp genom att utgöra det 
medium som bär den. Den bärande dimensionen fokuserar alltså de insatser 
som förmedlas i relationen.27 Många brukare har i allmänhet kunskaper i hur 
ett hem ska skötas men har kanske passiviserats under sin sjukdomstid, där 
passivitet även kan vara en del av sjukdomsbilden. En central del i 
boendestödjarnas arbete är därför att motivera den enskilde att ta ett aktivt 
ansvar för sitt hem samt att delta i mer utåtriktade aktiviteter.28  

Många brukare som har boendestöd har även erfarenheter av 
misslyckanden som resulterat i osäkerhet och sviktande självförtroende, här är 
boendestödjarens roll att stärka den enskildes självförtroende och uppmuntra 
egna beslut och ha tillit till den egna förmågan. 
 

                                                        

27 Skårner, A. (2012) I gränslandet mellan hem och institution. Hyresgästers perspektiv på att ha bostad 
med särskild service. 
28 Astvik, W. & Aronsson, G. (2000) Specialister eller generalister? Arbetsvillkor och omsorgskvalitet i 
hemtjänst- och boendestödsverksamhet. 
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UPPDRAGET 

 

I december 2011 meddelade Utvecklingsenheten i Stockholms stad 
Socialnämndens beslut att uppdra åt Institutionen för socialt arbete vid 
Linnéuniversitetet att utvärdera införandet av MOS i Enskede-Årsta-Vantörs 
stadsdelsförvaltning.29 Uppdraget påbörjades i inledningen av 2012 och har 
pågått fram till och med mars 2013. Studien har genomförts med stöd av 
FoU-medel från Stockholms stad. Denna rapport utgör den skriftliga 
slutredovisningen av studien och innehåller beskrivningar av resultat sprungna 
från utvärderingsarbetet. För uppdraget ansvarar professor Verner Denvall. 
Doktorand Ann Ottengrim har under handledning arbetat med insamling av 
empiri, kunskapsspridning via seminarium samt i huvudsak författat 
rapporten. Analys- och tolkningsarbete har genomförts gemensamt samt med 
värdefullt bidrag från professor emeritus Evert Vedung. Denna rapport har 
lämnats till uppdragsgivaren under april 2013. Studien har genomgått 
forskningsetisk prövning vid regionala etikprövningsnämnden, DNR 
2012/182-31.  
 

Studiens upplägg, syfte och centrala frågeställningar 
Undersökningsområdet i denna studie kretsar kring frågor som tar sin 
utgångspunkt i boendestödjares och brukares syn på införandet av MOS som en 
modell för uppföljning och utvärdering. Studiens övergripande syfte är att 
undersöka om och i så fall på vilket sätt MOS kan bidra till att evidensbasera 
boendestödjares arbete. Det underliggande syftet är att undersöka brukarnas 
delaktighet i en förväntad förändringsprocess samt att inhämta deras 
reflektioner i samband med införandet av MOS. 
 

 

                                                        

29 Socialförvaltningen, Utvecklingsenheten. Beslut baserat på utlysning 3.2-0594/2011. 
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De centrala frågor som har varit vägledande i studien är följande: 

• Hur har arbetet med införandet av MOS genomförts? 
• Vilken betydelse tillskriver boendestödjare och brukare modellen MOS? 
• På vilket sätt har införandeprocessen påverkat brukares medvetenhet om 

insatsers inverkan? 
• Hur upplever brukarna sin delaktighet i införandeprocessen av MOS? 
• Vilka hinder och möjligheter för metodutveckling inom socialpsykiatrin 

kan identifieras som ett resultat av införandet av MOS? 
 

Kriteriekällor 

Att utvärdera något betyder i dess egentliga bemärkelse att kritiskt granska 
och bedöma något, där bedömningen är en av utvärderingens centrala 
uppgifter.30 Ytterst handlar det om att fastställa värdet av eller kvaliteten på 
den aktivitet eller verksamhet som är föremål för granskning.31 Ett moment i 
utvärderingsarbetet handlar därför om att fastställa vilka kriteriekällor som ska 
användas som referenspunkt vid de bedömningar som görs. Inom ramen för 
denna studie har värderingskriterierna formulerats utifrån dels den 
programteori som MOS som modell omfattas av, och dels utifrån de 
utgångspunkter som beställaren av uppdraget (enhetens ledning) har gett 
uttryck för utifrån mål och ambitioner med införandet av MOS i arbetet. 
Inledningsvis är det därför värt att konstatera att MOS som modell är 
stringent där modellens olika moment följer en särskild ordning. Dessa ställer 
ett antal krav på de som arbetar med modellen utifrån bland annat 
metodologisk noggrannhet och grannlaga dokumentations- och analysarbete. 
Å andra sidan är det värt att även understryka de utgångspunkter och den 
ambitionsnivå som har legat till grund för enhetens arbete med införandet av 
MOS, vilket i sig har inneburit en acceptans gällande avsteg från modellens 
stringens.  

Den uttalade målsättningen med införandet av MOS i enhetens arbete har 
tagit sin utgångspunkt i att undersöka och utprova om modellen kan bidra 
med något eller tillföra något till enhetens arbete. Ambitionen har således från 
ledningshåll inte varit att implementera modellen med dess fulla potential utan 
istället testa och se vad modellen kan tillföra till det dagliga arbetet. Som ett 
exempel på denna hållning kan nämnas distinktionen mellan begreppen 
implementering och införande, där enhetens ledning ger uttryck för att föredra 
det senare begreppet framför det förra just utifrån argumentet att införande 
snarare antyder att det inte finns några uttalade ambitioner att troget 
implementera MOS. Det handlar istället om att utifrån en försöksverksamhet 
testa och se vilken bäring den har i arbetet. Utifrån diskussionen om 

                                                        

30 Karlsson, O. (1999) Utvärdering - mer än en metod. Tankar och synsätt i utvärderingsforskning. 
31 Vedung, E. (2009) Utvärdering i politik och förvaltning. 
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kriteriekällor behöver läsaren därför ha i åtanke att de bedömningar som görs i 
denna rapport görs utifrån MOS programteori ställt i relation till ledningens 
ambition med införandet av MOS.   

Med programteori avses de idéer som funnits kring införandet och hur 
MOS som instrument ska kunna bli ett verktyg för boendestödjarna. Andra 
synonyma begrepp för programteori är verksamhetsidé eller programlogik. 
Som kommer att framgå av studien är programlogiken intimt förknippad med 
de idéer som kommer till uttryck i den handbok om MOS som vi beskrev 
tidigare och som Socialstyrelsen publicerade 2012.  

Till skillnad från den formativa ansatsen där utvärderaren kan ha en 
processtödjande roll i arbetet har denna studie en huvudsakligen summativ 
ansats där utgångspunkten i huvudsak är att generera och leverera ett resultat.32 
I resultattermer är avsikten att studien ska klara av att leverera en övergripande 
beskrivning och bedömning av det som utvärderats.33 En ambition i denna 
studie är att resultatet ska kunna sprida ljus över modellens olika moment 
utifrån såväl ett programteoretiskt perspektiv som utifrån det brukarnära 
arbete som utförs av boendestödjare i socialpsykiatrin. Samtidigt ska det även 
påpekas att resultat från studien under dess gång har lämnats till de som 
arbetat med införandet av MOS vid några tillfällen. Vi har inte sett det som 
ett problem om denna kunskap kommit till användning och således påverkat 
själva studieobjektet. 
 

Intervjumaterial 
Eftersom studiens fokus är att undersöka såväl boendestödjarnas som brukarnas 
perspektiv på införandet av MOS, baseras beskrivning och analys framför allt 
på intervjuer med dessa båda grupper. Dessa intervjuer utgör sammantaget 
studiens empiriska kärna. I syfte att komplettera denna bild med aspekter 
relaterade till styrning och ledning har även offentliga dokument som 
producerats inom enheten eller inom Stockholms stad studerats. Dokumenten 
omfattar olika typer av policy- och styrdokument för verksamheten och för 
Stockholms stad.  

Bortsett från att intervjuer har genomförts med de båda grupperna 
boendestödjare och brukare finns det även en grupp intervjupersoner som vi 
har valt att benämna nyckelpersoner. Denna tredje grupp omfattas av personer 
som på olika sätt är relaterade till enhetens arbete med införandet av MOS, 
såsom exempelvis metodutvecklare, projektledare samt personer i olika 
ledningsfunktioner. Utöver dessa tre grupper har även en panel av brukare 
medverkat i fokusgrupp under september 2012 samt under mars 2013. 
Panelen har bestått av tre brukare inom enheten som har delat med sig av sina 

                                                        

32 Svensson, L. & Sjöberg, K. (2009) Utvärdering som stöd för hållbar utveckling.  
33 Jerkedal, Å. (2005) Utvärdering – steg för steg. Om projekt- och programbedömning.  
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reflektioner kring frågor som tagit sin utgångspunkt i boendestödet i sig. Vid 
panelträffarna har det förts diskussioner kring frågor såsom samarbetsrelation 
mellan brukare och boendestödjare, inflytande i boendestödet samt betydelsen 
av boendestöd utifrån sociala och praktiska aspekter. Panelens funktion har i 
huvudsak varit att bredda och nyansera förståelseramen för det material som 
hämtats in. Syftet har varit att därigenom bidra till en bakgrundsbeskrivning 
av hur samarbete och relation mellan boendestödjare och brukare kan gestaltas 
utifrån ett brukarperspektiv. Panelen har även haft funktionen i denna studie 
att utgöra ett bollplank där preliminära tolkningar av insamlat material har 
stämts av och reflekterats. Panelens medlemmar tillhör den referensgrupp av 
brukare som är utvald av och utgör en dialogpart till enhetens ledning. 
Referensgruppen består av såväl brukare inom enheten som representanter från 
brukarorganisationer. Samtliga medlemmar i enhetens referensgrupp (sex 
personer) bjöds in att medverka i panelen för denna studie.   

Totalt sjutton av arton anställda boendestödjare inom enheten har 
medverkat i intervju. Nio av dessa har deltagit vid två gruppträffar och åtta 
personer har medverkat vid en gruppträff. Den första intervjuomgången med 
boendestödjare genomfördes under april 2012 och omfattade två fokusgrupper 
om åtta respektive sju personer i vardera grupp. Den andra intervjuomgången 
genomfördes under januari 2013 och omfattade sex respektive fem personer 
per grupp.  
 

Tabell 1. Antal medverkande boendestödjare 
Boendestödjare Antal
Intervjuomgång 1 
Fokusgrupp nr 1 8
Fokusgrupp nr 2 7
 
Intervjuomgång 2 
Fokusgrupp nr 1 6
Fokusgrupp nr 2 5

  

Under september 2012 genomfördes tre enskilda intervjuer med brukare, och i 
oktober 2012 genomfördes fyra enskilda intervjuer med brukare. Totalt tolv 
brukare bjöds in till intervju under hösten 2012. Två brukare som hade anmält 
sig till intervju lämnade förhinder strax före intervjun på grund av sjukdom.  

Inom ramen för enhetens arbete med MOS uppmanades varje 
boendestödjare inledningsvis att välja ut en, men helst två brukare att 
samarbeta med under införandeprocessen. De brukare som valdes ut har 
sammantaget utgjort den grupp som bjudits in till intervju, men vi ska här ha i 
åtanke att vid tiden för inbjudan till intervju hade flertalet brukare fallit ifrån 
arbetet med införandet av MOS. Det finns flera orsaker till detta. Det handlar 
dels om att det visade sig att några inte var motiverade att arbeta med MOS 
men även dels att det skedde byte av boendestödjare. Därutöver har även 
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psykisk eller fysisk ohälsa spelat roll där en del brukare inte har haft tillräcklig 
hälsa eller förmåga att kunna medverka under hela införandeprocessen, varför 
de tvingats avbryta efter ett tag. Det antal brukare som tillfrågades om 
medverkan i intervju uppgick därför vid tiden för intervjuförfrågan till tolv 
personer.  

Med detta sagt behöver vi också hålla i minnet vad det är som har legat till 
grund för boendestödjarnas val av respektive brukare att samarbeta med under 
införandeprocessen. De motiv som anges bottnar i en förhandsbedömning från 
boendestödjarnas sida om att den eller de brukare som blev utvalda har haft en 
särskild lämplighet för ”uppdraget”, det vill säga att brukarna har bedömts 
inneha en särskild förmåga eller egenskaper som betraktats som goda 
förutsättningar att kunna medverka i arbetet med MOS. De brukare som inte 
valdes ut av boendestödjarna att medverka i arbetet med MOS är således 
brukare som av olika anledningar redan inledningsvis bedömdes ha en 
oförmåga att kunna medverka i MOS, troligen av anledningar som exempelvis 
att de var för sjuka eller inte förväntades kunna hantera de olika momenten i 
MOS. Som utvärderare har vi inte involverats i denna urvalsprocess och det 
har inte funnits tillgång till en jämförelsegrupp. Vi vet inget om huruvida 
brukarnas åsikter kan ha påverkats av annan behandling under tiden. 
Inklusionskriterierna har således varit mera pragmatiska än ideala.34 
 

Tabell 2. Respons på inbjudan till intervju, brukare  
Brukare Antal
Inbjudna till intervju 12
Anmält medverkan till intervju 9
Avböjt medverkan till intervju 3
Medverkat i intervju 7

 

Under juni 2012 genomfördes en parintervju samt en gruppintervju med de 
personer vi har valt att benämna nyckelpersoner. Under hösten 2012 och våren 
2013 genomfördes även enskilda intervjuer med verksamhetsansvarig för 
enheten. Bortsett från de intervjuer som genomfördes med nyckelpersoner och 
som skedde i Stockholms stads Utvecklingsenhets lokaler, har samtliga 
intervjuer genomförts i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltnings egna 
lokaler. Ett seminarium arrangerades i Stockholm under oktober 2012 där 
syftet var att sprida preliminära halvvägs-resultat samt att skapa möjlighet för 
reflektion bland såväl intervjupersoner som bland inbjudna personer utifrån 
det inhämtade materialet. Representanter från samtliga stadsdelar i 
Stockholms stad var inbjudna till seminariet.  
 

                                                        

34 Bodin, M. (2012) Urval och rekrytering av undersökningsgrupp. I: Sundell, K. (red) Att göra 
effektutvärderingar. 
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Tabell 3. Totalt antal intervjupersoner i studien  
Intervjupersoner Antal
Boendestödjare 17
Brukare 7
Nyckelpersoner 6
Panel 3
 
Totalt 33
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RESULTATREDOVISNING 

 

Texten nedan inleds med en kortare beskrivning av införandeprocessen i 
enhetens arbete. Därefter redogör vi för hur det kan se ut när MOS 
programteori möter boendestödjarnas verklighet.  

 

Införandet av MOS i socialpsykiatrins utförarenhet 
De offentliga organisationer som spelar huvudrollen i genomförandet av 
psykiatrireformen, såsom exempelvis den kommunala socialpsykiatrin, är 
exempel på så kallade människobehandlande organisationer.35 Ett kännetecken 
för dessa organisationer är att människor fungerar som råmaterial, och är alltså 
det som organisationen ska arbeta med och förändra. Värderingar och 
ideologier spelar en nyckelroll inom människobehandlande organisationer, inte 
minst mot bakgrund av att organisationer är föränderliga och ständigt ställs 
inför nya utmaningar. Det omgivande samhällets roll har över tid blivit mer 
komplex och vi ser bland annat ökade förväntningar på evidensbasering av 
arbetet, vilket i sig har bidragit till nya utmaningar för organiseringen av det 
sociala arbetet. Organisationens framgångar handlar därför mindre om 
tekniska färdigheter och mer om en anpassning till rådande normer. 
Människovårdande organisationer byggs upp av relationer mellan personal och 
brukare, relationer som till sin grund bottnar i en asymmetrisk 
maktfördelning. Men trots att förutsättningarna anger en maktobalans kan 
organisationen arbeta för att utjämna och reglera denna obalans. Det är såhär 
vi kan förstå utförarenhetens ambition att införa en ny modell inom 
socialpsykiatrin och i boendestödjarnas direkta arbete med brukarna. Genom 
att införa modellen svarar organisationen upp mot omgivningens ökade krav 

                                                        

35 Hasenfeld, Y. (2010) Human Services as Complex Organizations. 
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att kunna klarlägga vilka insatser som leder till bäst effekt och som vilar på en 
god evidensbas. Här handlar det om att tydligare kunna förklara och beskriva 
boendestödjarnas arbete i termer av evidens, det vill säga att kunna beskriva 
vilka insatser som leder till bäst effekt. Men införandet av MOS skulle även 
kunna uppfattas som organisationens ambition att utveckla brukarnas 
inflytande i det arbete som utförarenheten bedriver, det vill säga ett försök att 
utjämna och reglera asymmetriska maktrelationer mellan personal och brukare. 
Denna möjliga demokratiserings- och utjämningsfunktion utgör enligt vår 
mening ett särskilt spännande inslag i MOS och ingår som ett uttalat syfte i 
införandet. 

Utförarenhetens ambition med införandet av MOS har, som ovan 
beskrivits, inte tagit sin utgångspunkt i att implementera modellen i dess 
renodlade skick. Det har istället handlat om att utforska modellen och att 
undersöka och se om och i så fall på vilket sätt modellen kan bidra till att å ena 
sidan specificera boendestödjarnas arbete, och å andra sidan bidra till ett ökat 
brukarinflytande. I enhetens arbete med MOS används just begreppet 
införande istället för begreppet implementering, vilket indikerar ledningens 
hållning att inte fullt ut implementera modellen med dess olika moment. 
 

Införandeprocessen i korta drag 
Under hösten 2011 påbörjades en förstudie inom Enskede-Årsta-Vantörs 
utförarenhet där 16 boendestödjare arbetade med en testomgång av MOS 
tillsammans med vardera en brukare. Förstudien inleddes med en gemensam 
arbetsdag. För att stödja boendestödjarna under denna period fanns en 
metodutvecklare från Södermalm till hands som ett kunskapsstöd under 
hösten. Syftet med förstudien var att introducera modellen och skapa 
möjlighet för personalen att prova och testa modellen. Testomgången 
avslutades med en gemensam planeringsdag där samtliga boendestödjare gick 
igenom sina ”case” samt reflekterade kring hur de hade upplevt arbetet. Här 
fattas beslutet att fortsätta arbeta med MOS under det kommande året samt 
att det beslutas att samtliga boendestödjare ska arbeta med MOS tillsammans 
med vardera två brukare. Fyra medarbetare (tre boendestödjare och en 
biträdande enhetschef) genomgår en två dagar lång utbildning i MOS under 
januari 2012 med syftet att efter utbildningen sprida de nyförvärvade 
kunskaperna samt utgöra ett kunskapsmässigt stöd till resten av gruppen. I 
februari 2012 arrangeras ett kick off-seminarium där modellen och stödet ånyo 
reflekteras. Under våren arrangeras ytterligare ett seminarium för de fyra som 
medverkat i den två dagar långa utbildningen, därmed är införandeprocessen 
igång.  
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Vid den första intervjuomgången ger flertalet boendestödjare uttryck för en 
nyfikenhet och en vilja att testa MOS, men det finns en och annan som är 
skeptisk till detta nya och påtvingade sätt att arbeta. Flera av boendestödjarna 
resonerar också kring själva kunskapsfrågan och uttrycker önskemål om att få 
tillgång till mer kunskaper om modellen, de understryker att de ännu inte har 
lärt sig modellen tillräckligt varför en del har svårt att redogöra för hur de 
arbetar med den.  

Liknande resonemang återkommer vid den andra intervjuomgången då 
arbetet med MOS har pågått i knappt ett års tid, där boendestödjarna ger 
uttryck för att det är svårt att hålla isär och beskriva de olika momenten i 
modellen. En annan aspekt som återkommer vid båda intervjuomgångerna är 
brist på tid att lära sig modellen. Inledningsvis förs det också resonemang om 
att bristande kunskaper om modellen skapar otrygghet i relationen med 
brukaren. Detta beskrivs i termer av att det är svårt att förklara för brukaren 
hur de gemensamt ska arbeta med modellen, och det är svårt att redogöra för 
modellens olika moment. Att inte kunna redogöra för brukaren på ett 
vederhäftigt sätt hur modellen hänger samman, sätter den professionella 
trovärdigheten på spel menar boendestödjarna generellt, och de ger uttryck för 
att det är frustrerande att inte behärska den. Det är inte frivilligt att arbeta 
med MOS, något som bekräftas av ledningen som menar att samtliga 
boendestödjare är ålagda detta.  

Under införandeprocessen har boendestödjarna givits möjlighet att under 
veckovisa personalmöten lyfta frågor kring arbetet med MOS samt att de fyra 
personer som fått tillgång till den två dagar långa utbildningen har haft till 
uppgift att lära upp och stödja de övriga boendestödjarna. Vi har kunnat 
notera att den sammantagna kunskapen som har förmedlats har varit 
otillräcklig och därigenom har det skapats ett öppet spelrum för egna 
tolkningar och tillämpningar. För att förhindra att just egna tillämpningar sker 
och ett så kallat icke-metodtroget arbete utförs, är det av vikt med en 
integrerad och löpande handledning i ett nytt arbetssätt.36 De som förväntas 
arbeta med en ny metod eller modell behöver utbildning, men enbart 
undervisning räcker sällan för att en ny metod eller modell ska komma till 
användning. Det är först när handledning knyts till utbildningen som en 
varaktig förändring kan ske. Socialstyrelsen har i en särskild skrift om 
implementering av evidensbaserad praktik påpekat detta men i vilken 
utsträckning som denna kommit till användning i införandet av MOS har vi 
inte gått in på.37 

Även om utgångspunkten inte är att implementera MOS i verksamheten, 
utan endast att testa modellen, kan vi förstå från implementeringsforskningen 
att det finns aspekter som är värdefulla att uppmärksamma när en ny modell 
ska införas i en ordinarie verksamhet. Att ha en god kännedom om själva 

                                                        

36 Socialstyrelsen (2012) Om implementering.  
37 Ibid. 
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modellen samt att ha en vilja och förmåga att arbeta med modellen, är några 
kritiska aspekter för en lyckad sjösättning av ett nytt arbetssätt.38 Från 
intervjuer med boendestödjare kan vi förstå att det finns en vilja och ett 
intresse att arbeta med modellen där de ger uttryck för engagemang och 
nyfikenhet under processens gång. Men när det handlar om förmåga i termer 
av att ha en ordentligt grundad kunskap och att ha tid att lära och testa 
modellen samt att ha tillgång till ett integrerat handledningsstöd, kan vi 
utifrån materialet förstå att dessa delar inte har förverkligats.  

Några av de faktorer som visat sig vara betydelsefulla för en lyckad 
implementering är bland annat ledarskap, personalens delaktighet, utbildning, 
övning, stöd och support. Utgångspunkten är även att organisationen behöver 
vara beredd att förändra grundläggande strukturer, att kritiskt granska sin 
verksamhet samt att ge det nya arbetssättet en reell plats.39 Från 
intervjumaterialet kan vi förstå att organisationen inte har förändrats i sin 
struktur med anledning av införandet av modellen samt att det nya arbetssättet 
inte har fått en reell plats i organisationen i avseendet att det har skapats nya 
ytor eller förändrade strukturer till förmån för sjösättningen av det nya 
arbetssättet.  

I nästa avsnitt specificeras modellens samtliga moment, och här ser vi hur 
särskilda implementeringsfaktorer får genomslag i det praktiska arbetet. 
Faktorerna handlar om vikten av utbildning och tid att lära under 
arbetsprocessen samt löpande handledningsstöd under processens gång.  
 

Programteori möter verklighet 
Som modell har MOS kapacitet att engagera och motivera såväl professionella 
som brukare. Modellen upplevs vid en första anblick som attraktiv att arbeta 
med då den verkar enkel att applicera på det dagliga arbetet. Till exempel 
beskriver Lars Oscarsson att fördelen med att använda modellen är att den är 
relativt lätt att genomföra i den professionella vardagspraktiken.40 
Attraktionskraften ligger även i den involvering av brukare som modellen 
erbjuder, brukarens medverkan är en central del i arbetet med MOS och det 
ligger i linje med det evidenstryck som människovårdande organisationer är 
föremål för.  

Modellens konstruktion bygger på en handfull byggstenar som logiskt 
fogas samman i en helhet där delarna följer efter varandra i en till synes 

                                                        

38 Alexanderson, K. (2006) Vilja Kunna Förstå - om implementering av systematisk dokumentation för 
verksamhetsutveckling i socialtjänsten. 
39 Ibid. 
40 Oscarsson, L. (2009) Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. En introduktion för praktiker, chefer, 
politiker och studenter. 
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naturlig och lättbegriplig ordning. I den omedelbara och första förståelsen av 
modellen ter den sig enkel att förstå och okomplicerad att tillämpa, inte minst 
på grund av den rationalitet och ordning som de olika byggstenarna utgör. I 
ett skarpt läge däremot där boendestödjaren eller ”den professionella” som är 
det begrepp som används i Socialstyrelsens handbok, tillsammans med 
brukaren ska arbeta med modellen, blir modellens komplexitet tydlig och det 
är här kravet om fördjupade kunskaper i till exempel kvantitativ metodlära och 
om modellen i sig ger sig till känna.  

Två amerikanska forskare sätter fingret på den noggrannhet som krävs i 
arbetet med modellen och hävdar att det finns en rad praktiska konsekvenser 
och begränsningar som följer av modellen, där upprepade mätningar är 
centrala inslag. De menar att arbetet med upprepade mätningar måste vara 
klart specificerat, observerbart och replikerbart, i alla avseenden. Utöver detta 
är det av vikt att när upprepade mätningar görs över tid ska de ske under 
exakta och standardiserade förhållanden utifrån en rad aspekter. Aspekterna 
omfattar de mätinstrument som används, den personal som arbetar med 
modellen, tid på dygnet när mätningen registreras, instruktioner till brukaren 
samt förhållanden i omgivningen eller vid den plats där mätningen görs.41  

Med detta vill vi säga att modellen har två klart urskiljbara sidor, å ena 
sidan är den enkel att ta till sig och det är lätt att förstå hur den i teorin är 
uppbyggd. Å andra sidan är den komplex att använda då den bland annat 
ställer krav på en lång rad av överväganden och inte minst fördjupade 
kunskaper om Single System Design. Det är denna dubbla natur som vi går till 
botten med och nyanserar nedan. 

Följande avsnitt har vi valt att disponera så att vi tar utgångspunkt i hur 
modellen teoretiskt eller programteoretiskt beskrivs och förklaras i bland annat 
Socialstyrelsens handbok,42 med syfte att spegla dessa resonemang med det 
empiriska materialet. Vi går igenom fem olika byggstenar en efter en och 
undersöker hur det ser ut när teori möter praktik, eller annorlunda uttryckt - 
när handbok möter verklighet. Avsnittet inleds med resonemang om 
problemidentifiering och målformulering, det vill säga de första stegen i arbetet 
med MOS, och därefter behandlas insatser, mätning och bedömning. Vi har 
valt att särskilt koncentrera texten på mätningen eftersom vi uppfattat att 
denna del är särdeles central i Single System Design. 
 

                                                        

41 Hersen, M. & Barlow, D. H. (1982) Single Case Experimental Designs. Strategies for Studying 
Behavior Change. 
42 Nyström, S. & Bergström, U. (2012) Med målet i sikte. Målinriktad och systematisk utvärdering av 
insatser för enskilda personer (MOS). 
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1 Problemet 
I arbetet med MOS kretsar det första steget kring att identifiera vilket 
problem brukaren vill arbeta med. Om det finns flera problem ska dessa 
rangordnas och prioriteras. Att brukaren själv får välja vilket problem som ska 
fokuseras är en central del i detta moment. Samarbetet med brukaren är 
särskilt viktigt och det handlar om att tillsammans arbeta fram vilket problem 
som brukaren upplever som det största bekymret. Den som behärskar 
Motiverande Samtal (MI) uppges ha god användning av de kunskaperna i 
denna och nästa fas.43   

Utifrån handboken kan vi förstå att denna inledande fas handlar om att 
identifiera ett problem, nämligen det problem som brukaren upplever som 
viktigast. Att brukarna själva har fått medverka i valet av problem framgår 
tydligt i intervjumaterialet där vi ser att boendestödjarna har gett brukarna 
stort spelrum att själva få formulera sina val. De problem som brukarna har 
valt kan delas in i två olika grupper där en gemensam nämnare för den första 
gruppen är att problemen relaterar till hemmet eller i anslutning till hemmet. 
Vi har valt att benämna problemen i denna grupp i termer av hushållsnära 
problem. Exempel på upplevda och valda problem är diskning, städning, 
klädtvätt, matlagning och sophantering. I den andra gruppen relaterar 
problemen till fysisk och psykisk ohälsa och här finns exempel såsom problem 
med tandhälsa, stress, ångest, passivitet, övervikt, rökning, isolering och social 
fobi.  

Det finns några få exempel då boendestödjaren har haft en mer 
framträdande roll i arbetet med problemidentifieringen där det är tydligt att 
brukaren inte själv har prioriterat det problem som boendestödjaren har 
förordat. I ett fall rann arbetet ut i sanden och i ett annat fall gjordes 
mätningar med alltför gles frekvens för att på ett meningsfullt sätt kunna 
arbeta med och hantera problemet. Om detta är en konsekvens av passivitet 
från brukarens sida eller en särdeles aktiv boendestödjare är omöjligt för oss att 
bedöma. 

Att sätta strålkastarljuset på just ett problem påverkar såväl brukarnas 
förändringsprocess som boendestödjarnas arbete, inte minst får samarbetet 
mellan boendestödjare och brukaren en ny karaktär. Denna ett-problems-
princip som vi har valt att benämna detta tillvägagångssätt ger nya svar på 
gamla frågor och ställer nya frågor till gamla problem, för såväl 
boendestödjaren som för brukaren. Ett framträdande exempel på ett-
problems-principens genomslag i boendestödjarnas arbete är den struktur som 
följer av att samarbetet med brukaren utgår från det valda problemet, varför 
även samtalet dem emellan struktureras utifrån frågor och svar som kretsar 
kring problemet och kring förändringar som är relaterade till detta. Att 

                                                        

43 Nyström, S. & Bergström, U. (2012) Med målet i sikte. Målinriktad och systematisk utvärdering av 
insatser för enskilda personer (MOS). 
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fokusera ett problem innebär även för brukaren att kunna sortera en bitvis 
rörig bild av tillvaron där det kan vara svårt att avgränsa eller separera problem 
från varandra alternativt särskilja problem från dess konsekvenser. En del av 
brukarna kan ha flera av de problem som nämns i de båda problemgrupperna 
ovan, varför det kan upplevas övermäktigt att ta itu med ens något av 
problemen. Genom ett-problems-principen blir det därför tydligt vad som är i 
fokus när brukare och boendestödjare arbetar tillsammans och arbetet kan 
liknas vid devisen det viktigaste först. Att allt ljus sätts på ett problem kan också 
ha bidragit till att brukarna i studien är motiverade att arbeta med MOS, att 
det skapar en förhoppning om att problemet går att lösa, eller åtminstone att 
dess omfattning kommer att minska. Att boendestödjarna bekräftar ett 
problem som ett faktiskt problem, i synnerhet om det gäller något av de 
hushållsnära problemen som vid en första anblick kan tyckas vara banala till 
sin karaktär, har också inneburit att den skam som omgärdar problemet har 
skingrats. När boendestödjaren bekräftar problemets dignitet skapas ett 
erkännande av brukarens upplevelser av problemet. På detta sätt kan vi ana oss 
till att skamkänslor kopplade till problemet reduceras i samband med att det 
erkänns som verkligt. 

Det finns flera bottnar som utkristalliserar sig i samtalet mellan 
boendestödjare och brukare, och som tar sin utgångspunkt i det valda 
problemet och i det mål som brukaren ska uppnå i förändringsarbetet. Några 
av dessa belyses senare i avsnittet under rubriken mätning, men först fortsätter 
vi med resonemang om målformulering – alltså nästa steg i arbetet med MOS. 
 

2 Målet 
I handboken ser vi att arbetet med målformuleringen handlar om att 
tillsammans med brukaren arbeta fram ett konkret och mätbart mål. Målet ska 
även vara realistiskt och det ska vara kvantifierbart. Att formulera mål 
tillsammans med brukaren kan enligt handboken innebära att motivationen 
och beredskapen inför förändringsarbetet ökar. Målformuleringsarbetet ger 
också idéer om hur framsteg kan mätas och vilken typ av insats som är 
lämplig. Det är viktigt att målet blir konkret och till sin hjälp i formuleringen 
av målet kan man ställa sig frågorna: Vad ska öka eller vad ska minska?44 I 
målformuleringsarbetet behöver den professionella besitta kunskaper om hur 
mål kan formuleras på ett sätt så att det blir mätbart, mot denna bakgrund 
vägleder den professionella brukaren genom att ställa frågor och bit för bit 
ringa in det konkreta, mätbara och realistiska målet. Kunskaper om 
målformulering kan vi inte förvänta oss att brukaren ska besitta, utan här 
handlar det om att den professionella har dessa färdigheter, och även om 

                                                        

44 Nyström, S. & Bergström, U. (2012) Med målet i sikte. Målinriktad och systematisk utvärdering av 
insatser för enskilda personer (MOS). 
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brukaren är delaktig i formuleringen så är det den professionella som förväntas 
leda samtalet framåt. 

Att mål som ska uppnås engagerar och motiverar brukaren, framträder 
tydligt i materialet, och vi kan förstå att brukarens bild av en ljusare framtid 
formas i denna fas. I samtalet om mål och problem visualiseras en bild av att 
det valda problemets omfattning successivt kommer att minska och att 
vardagen därmed blir lite lättare att hantera. I de fall där boendestödjare 
tillsammans med brukare har arbetat fram ett mål relaterar detta till det 
problem som har valts att arbeta med. I de fall där problemet handlar om 
isolering eller övervikt till exempel är målet formulerat i termer av att brukaren 
vid ett visst antal tillfällen i veckan ska gå på promenad eller motionera. Där 
problemet handlar om hantering av disk, sophantering eller klädtvätt till 
exempel, är målet formulerat utifrån att dessa moment ska tas om hand eller 
genomföras ett visst antal gånger i veckan alternativt att en specifik 
arbetsuppgift ska lösas samma dag som boendestödjaren besöker brukaren. I 
detta kan vi utläsa ett par saker. De mål som är formulerade upplevs av brukare 
som såväl konkreta som realistiska, och i de fall det visat sig att målet var 
orealistiskt för brukaren har målet justerats under arbetets gång. Det vi också 
kan utläsa är att målen i någon mån är mätbara, åtminstone såtillvida att det 
handlar om ett specifikt antal tillfällen som en aktivitet ska ske, till exempel 
per vecka eller per månad, och att det därför går att räkna antalet genomförda 
aktiviteter. Men målen är generellt inte formulerade utifrån tankemodellen att 
något ska öka eller minska, detta får i sig konsekvenser för såväl de mätningar 
som görs i senare faser i arbetet med MOS som konsekvenser för valet av 
insats. Till denna bild ska även läggas att det för flera boendestödjare inte är 
helt tydligt vilket mål som ska nås i arbetet med MOS. 

I Socialstyrelsens handbok om MOS kan vi skönja två nivåer i 
målformuleringsarbetet. I den första nivån handlar det om att ringa in vad som 
ska förbättras, och i den andra nivån ska förbättringsmålet omvandlas till ett 
önskat utfall som kan kvantifieras och mätas. Det är alltså i denna andra nivå 
förbättringsmålet specificeras till att något ska öka eller minska, och det är här 
vi utifrån boendestödjarnas resonemang kan förstå att denna andra nivå i 
målformuleringsarbetet gått förlorad.  

Vår bedömning är att målformuleringsarbetet är ett inslag som behöver 
tränas praktiskt i syfte att den professionella ska få möjlighet att behärska 
omformulerandets konst från abstrakta, motsägelsefulla eller mångbottnade 
resonemang till formuleringar som ska utgöra grunden för senare mätning av 
måluppfyllelse. Värdet av en praktisk träning i arbetet med målformulering i 
Single System Design ska inte underskattas.  
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3 Insatsen 
När problemet är valt och målet formulerat är det dags för den professionella 
att ”hitta en lämplig insats”.45 Enligt handboken är detta ett viktigt moment 
då insatsen syftar till att hjälpa brukaren att uppnå sitt förbättringsmål. 
Insatsen ska vara realistisk och den ska vara relevant utifrån det problem som 
har valts. Insatsen ska därutöver även vara baserad på bästa möjliga kunskap 
samt vara ett acceptabelt val för brukaren. Att verksamheten samlar 
information om de insatser som brukar användas och att denna information 
finns tillgänglig uppges vara av vikt för detta moment.46  

I studien ser vi att det finns flera utmaningar som är kopplade till valet av 
insats. Detta ställer krav på kunskaper om vilka insatser som står till buds att 
välja, vilka insatser som är rimliga att välja och inte minst vilka insatser som 
den professionelle har mandat att välja.47 Här handlar det om att 
boendestödjaren behöver ha kännedom om och tillgång till de insatser som 
finns att tillgå och som har visat sig ha god effekt vid liknande problem och 
mål. Att kunna bedöma och värdera insatsers innehåll, dess relevans för det 
specifika problemet och att känna till dess effekt i förhållande till andra 
insatser förutsätter att boendestödjaren har kunskaper om dessa områden. Det 
förutsätter också att boendestödjaren har kännedom om vilka insatser som har 
en god evidensbas. Valet av insats ställer även krav på organisationen att 
tillhandahålla information om olika typer av insatser samt stöd i sökarbetet om 
vilka lämpliga insatser som finns att välja bland. Vidare behöver 
organisationen tilldela resurser och mandat till boendestödjarna så att de är 
medvetna om hur de kan använda organisationens resurser vid val av insats. 
Att insatserna tar någon form av utgångspunkt i det valda problemet och i det 
mätbara målet är en del av modellens logik men specifikt för denna studie hör 
även att boendestödjarna behöver relatera dessa moment till genomförande-
planen, varför valet av insats i någon mån även förutsätts ta sin utgångspunkt i 
planens innehåll, hur innehållet är formulerat och hur det ska tolkas. 

Men trots dessa villkor eller betingelser som i någon mån omgärdar val och 
beslut av insats behöver de som arbetar med MOS i första hand förstå och 
känna till att det ska väljas en insats samt att innehållet och innebörden av 
insatsen behöver klargöras för och diskuteras med brukaren. Utifrån materialet kan 
vi förstå att valet av insats samt de premisser ovan som omgärdar valet inte på 
förhand är givna självklarheter. De insatser som valts utgår nästan uteslutande 
från boendestödjarens eget arbete, roll och agerande, och är således inte 
insatser som kompletterar eller går utöver själva boendestödet. 
Boendestödjarna har likt gräv-där-du-står-principen, valt sig själva och sitt 
eget arbete som huvudsaklig insats. Det som gäckar oss är dock frågan mot 

                                                        

45 Nyström, S. & Bergström, U. (2012) Med målet i sikte. Målinriktad och systematisk utvärdering av 
insatser för enskilda personer (MOS). Sid 18 
46 Ibid. 
47 Palinkas, L. A. & Soydan, H. (2012) Translation and Implementation of Evidence-based practice. 



30 

vilken bakgrund vi ska förstå att de har gjort detta val samt om det är ett 
medvetet val från boendestödjarnas sida. 

De insatser som har använts inom ramen för arbetet med MOS skiljer sig 
åt i några avseende men vi kan också se att det finns likheter. De insatser som 
boendestödjarna ger exempel på har vi valt att dela upp i två grupper, interna- 
respektive externa insatser. De interna insatserna utgår från boendestödjarens 
aktiva roll, arbete och närvaro i brukarens hem och bottnar i att det i huvudsak 
är boendestödjarens eget arbete, stöd eller vägledning som utgör själva 
insatsen. Som exempel kan här nämnas att boendestödjaren följer med 
brukaren på promenad eller på tunnelbana, eller att boendestödjaren 
regelbundet påminner brukaren via textmeddelande på telefon eller via 
telefonsamtal. Det kan även handla om att boendestödjaren och brukaren, i 
brukarens hem, gemensamt genomför en arbetsuppgift som är kopplad till det 
problem som har valts. Här kan det handla om att brukaren påbörjar arbetet 
med att ta hand om disk eller sopor och att boendestödjaren på något sätt 
assisterar eller finns till hands som en uppmuntrande och påtryckande faktor. 
Det kan även handla om att boendestödjaren hjälper brukaren genom att sitta 
tillsammans vid datorn när det är dags att betala räkningar via internetbanken 
eller att boendestödjaren ger brukaren en hemläxa till nästa gång de träffas. 
Dessa insatser är interna såtillvida att de utgår från boendestödjaren och 
dennes agerande. Vi kan förstå detta i termer av att boendestödjaren använder 
sig själv som verktyg och sin egen roll och agerande som en insats.  

Resonemangen ovan leder oss till frågan – kan boendestödjarna göra på 
något annat sätt än att använda sig själva som det huvudsakliga verktyget eller 
innehållet i insatsen? Ja, om vi tittar på ett par exempel som får symbolisera 
externa insatser så förstår vi att det finns andra alternativ som boendestödjarna 
kan välja. En boendestödjare har till exempel valt att konsultera en 
arbetsterapeut som har haft i uppdrag att installera ett hjälpmedel (en 
programvara på brukarens dator) där hjälpmedlet syftar till att påminna 
brukaren att genomföra en viss aktivitet. I ett annat fall har boendestödjaren 
övervägt att konsultera en läkare i syfte att undersöka program för 
nikotinavvänjning, där program och hjälpmedel är tänkta att användas som 
insats. I ytterligare ett fall kom boendestödjaren och brukaren överens om att 
ljudböcker skulle användas när brukaren diskade och att detta skulle underlätta 
diskningen. Men bortsett från dessa exempel är alltså insatserna i huvudsak att 
betrakta som interna. Citatet nedan får exemplifiera resonemanget om interna 
insatser: 
 

Det var ett problem det här att hon inte kunde gå i trappan och kasta 
sopor. Då kommer du fram till vad problemet är och då lägger man till en 
insats, att boendestödet ska vara med och kasta soporna. 
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4 Mätningen 
När insatsen är vald är det dags att planera hur utvärderingen ska genomföras. 
Detta är ett centralt moment i arbetet med MOS och det handlar om att 
brukarens framsteg följs genom att mätningar genomförs vid upprepade 
tillfällen såväl under perioder med insats som under perioder utan insats. I 
detta moment väljs mätmetoder och man väljer hur mätningarna ska 
genomföras, moment som har en avgörande betydelse för vilka slutsatser som 
kan dras om brukarens framsteg och insatsens betydelse. Om man endast vill 
följa upp brukarens förändring väljer man en mindre avancerad design, än om 
man vill utvärdera effekten av en insats.48  

Grundmodellen för uppföljning (den mindre avancerade designen) bygger 
på att upprepade mätningar görs under en baslinjeperiod, det vill säga under 
en period utan insats. Denna period benämns ofta med bokstaven A. Efter 
baslinjeperioden görs även upprepade mätningar under en period med insats. 
Denna period benämns ofta med bokstaven B. I denna design kan man inte 
uttala sig om det är insatsen som har orsakat förändring i de fall det har skett 
en förändring. Men man kan avgöra om en förändring har skett, om brukaren 
har förbättrats i enlighet med målet samt att man kan göra en första 
bedömning av hur insatsen har bidragit till förbättring. Denna design då A 
och B jämförs benämns AB-design. 

I den design som ligger till grund för att utvärdera effekten av en insats är 
skillnaden den att man experimenterar med att avlägsna insatsen på ett 
planerat sätt. Det kan till exempel se ut så att först görs upprepade mätningar 
under en period utan insats (A), därefter görs mätningar under en period med 
insats (B) för att därefter ånyo göra mätningar under en period utan insats (A). 
Denna design väljs när man vill försäkra sig om att en uppmätt förändring kan 
förklaras av insatsen. Denna design kallas för ABA-design.  

Den starkaste designen utifrån perspektivet om intern validitet är ABAB-
designen då den kan användas för att dra slutsatser utifrån en starkare grad av 
evidens om de orsakssamband som ligger till grund för förändringen.49 Till 
skillnad från ABAB-designen som är den starkaste designen, är den enklaste 
designen en renodlad B-design där upprepade mätningar görs under tiden 
brukaren får en insats eller ingår i en behandling. Syftet med B-designen är att 
försöka utröna om brukarens tillstånd förbättras under tiden som insatsen 
pågår. En B-design kan dock inte ge svar på vad det är som orsakar en 
eventuell förändring eller förbättring för brukaren. 
 

 

                                                        

48 Nyström, S. & Bergström, U. (2012) Med målet i sikte. Målinriktad och systematisk utvärdering av 
insatser för enskilda personer (MOS). 
49 Nugent, W. R. (2010) Analyzing Single System Design Data. 
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Vi illustrerar graden av validitet genom exemplet nedan: 

 

1. B-design. Grundmodell för att kunna se en förändring. 

2. AB-design. Grundmodell för uppföljning. 

3. ABA-design. Grundmodell för att utvärdera effekten av en insats. 

4. ABAB-design. Grundmodell för en stärkt evidens för orsakssamband 

relaterat till förändring. 

 

Oavsett vilken design man väljer baseras den på upprepade mätningar. I detta 
arbetsmoment handlar det alltså även om att välja en lämplig mätmetod. 
Beteendeobservation, individuella skattningsskalor och standardiserade 
skattningsskalor ges som exempel i handboken på lämpliga mätmetoder. Som 
ett komplement till dessa mätmetoder kan även en loggbok användas. En 
loggbok är en slags strukturerad dagbok som förs på ett systematiskt sätt. 
Loggboken kan innehålla öppna- eller fasta tidskategorier i syfte att till 
exempel notera kritiska händelser som har samband med problemet, den kan 
också användas i syfte att få överblick över alla händelser som förekommer 
under en dag till exempel. Det finns olika typer av loggar, till exempel 
utforskande logg, målformuleringslogg eller förändringslogg. Enligt 
handboken är tomma dagböcker utan struktur inte till hjälp för brukaren, det 
behöver finnas såväl struktur som systematik i anteckningarna.50 

I momentet att välja design och att välja mätmetod ger boendestödjarna i 
allmänhet uttryck för en medvetenhet om att modellen innebär upprepade 
mätningar, men det förs inga diskussioner om vilken design de har valt eller 
vad som ligger till grund för valet. Boendestödjarna ger uttryck för en 
medvetenhet om att det till en början ska ske mätningar under en 
baslinjeperiod där ingen insats ges och att det därefter ska göras mätningar 
under en insatsperiod. Av detta kan vi förstå att boendestödjare i studiens 
inledande skede planerar för en så kallad AB-design, även om det inte uttrycks 
på det sättet, men det finns också exempel där ambitionen är en ABA-design. 
När det handlar om mätmetoder finns det boendestödjare som tillsammans 
med brukare har utarbetat individuella skattningsskalor som underlag för 
mätning, men dessa fall får betraktas som undantag. I huvudsak har någon 
form av dagboksliknande anteckningar förts av brukaren. Anteckningarna har 
förts såväl självständigt som i samband med boendestödjarens besök, 
anteckningar som utgår från brukarens självobservation. En variant som har 
använts som mätmetod är till exempel kollegieblock där brukaren har fyllt i 

                                                        

50 Nyström, S. & Bergström, U. (2012) Med målet i sikte. Målinriktad och systematisk utvärdering av 
insatser för enskilda personer (MOS). 



33 

om eller när en aktivitet har genomförts samt vilka känslor eller upplevelser 
som varit kopplade till den specifika situationen. Det finns även exempel på 
brukare som har haft ett blädderblocksblad eller liknande på väggen där 
regelbundna anteckningar gjorts, eller en väggalmanacka där noteringar förts 
in. Dessa anteckningar eller noteringar har sedan legat till grund för de samtal 
som har förts mellan boendestödjare och brukare under arbetet med MOS. 
Det är i detta moment vi kan förstå att boendestödjarnas arbete i någon mån 
får en ny karaktär genom att samtalet till stor del tar sin utgångspunkt i eller 
koncentreras till arbetet med MOS. Samtalet bär en struktur som utgår från 
brukarens självobservation, gjorda anteckningar och upplevelser som är 
kopplade till det valda problemet och till den eller de aktiviteter som brukaren 
har genomfört eller inte har genomfört. Här kan vi förstå att det finns 
skillnader från hur strukturen på samtalet tidigare har sett ut, jämfört med den 
samtalsstruktur som arbetet med MOS har inneburit. 
 

Aspekter relaterade till mätningar 

Den bistra verkligheten har dock gjort sig påmind för flera brukare och 
boendestödjare när det handlar om regelbundenheten i mätningarna. I en del 
fall har semester, personalbyte och ledigheter skapat avbrott i mätningarna, 
vilket fått som konsekvens att mätningar har skett med varierad frekvens över 
tid. I några fall har mätningarna allteftersom tiden fortskridit gjorts med allt 
glesare mellanrum för att slutligen upphöra helt. I ett fall genomfördes 
mätningar endast en gång per månad. 

Det finns även exempel som handlar om vilken betydelse som tillskrivs 
mätningarna. I en del fall har mätningarna inte upplevts som meningsfulla 
utifrån att antingen brukaren eller boendestödjaren eller båda två efter en tid 
har förlorat tilltron till mätningarnas betydelse då de inte fullt ut känt till vad 
mätningarna (anteckningarna) ska leda till. Det framgår tydligt att det finns en 
önskan om fördjupade kunskaper hos såväl boendestödjare som hos brukare 
om mätmetoder och om hur en analys av mätresultatet ska ske. Dessa 
kunskapsbrister kan ha resulterat i att mätningar i en del fall har klingat av 
med tiden, för en brukare har till exempel baslinjemätningar pågått under ett 
par månaders tid för att sedan upphöra helt. Det finns också exempel på 
brukare som har fortsatt anteckna i sina kollegieblock trots att 
boendestödjaren har uttryckt att mätperioden är avslutad, eller att MOS-
arbetet är avslutat.  

En annan aspekt berör bearbetningen av mätdata. Här ser vi att mötet 
mellan kvalitativ- och kvantitativ mätdata är obegriplig att hantera för 
boendestödjarna och därmed lämnar en tankespricka i deras bild av MOS som 
modell. Tankesprickan bottnar i att mätningar har genomförts i form av 
anteckningar eller noteringar av mer kvalitativ art samt att mätningar i form av 
regelrätta skattningar utifrån någon slags skala i regel saknas. Hur dessa 
kvalitativa anteckningar kan omvandlas till kvantitativ mätdata är inte tydligt 
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för boendestödjarna, och denna fråga går som en röd tråd genom hela studien. 
Frågan handlar om hur anteckningar och noteringar kan omvandlas till grafer 
och underlag för statistisk bearbetning och analys. Frågan har flera bottnar. 
Det handlar dels om att boendestödjarna ger uttryck för att de saknar egna 
kunskaper om statistisk bearbetning och erfarenhet av datorprogram som 
hanterar statistik, men det handlar även om hur detta moment rent praktiskt 
ska genomföras. Men det kanske mest viktiga är att den visuella bilden av hur 
detta moment kan ske och hur det logiskt hänger samman, är inte synlig för 
boendestödjarna. Det är en tankespricka som ställer till det för deras 
helhetsförståelse av MOS, och den blir som tydligast i boendestödjarnas fråga 
om när mätningar i MOS ska avslutas. En fråga som vittnar om att steget är 
långt mellan den omedelbara förståelsen av MOS som en enkel och logisk 
modell i teorin, till själva arbetet med dess olika moment i praktiken. 

En kärnfråga i arbetet med MOS handlar om att kunna definiera inte 
endast vad det är som ska mätas i MOS utan även hur det ska mätas. 
Intervjumaterialet visar att frågan inte är enkel att besvara. I Socialstyrelsens 
handbok ser vi att brukarens framsteg kan följas genom de mätningar som 
görs, vi ser också att mätningarna har en direkt koppling till det mätbara målet 
där målet är formulerat på ett sådant sätt att måluppfyllelse kan mätas genom 
skattningar på en skala. I texten ovan om målformuleringsarbetet resonerade vi 
om två nivåer i arbetet med målformulering och att förbättringsmålet i den 
andra nivån ska omvandlas till ett önskat utfall som kan kvantifieras och 
mätas. Vi konstaterade också att denna andra nivå i målformuleringsarbetet till 
stora delar gått förlorad i boendestödjarnas arbete. Det är alltså när arbetet 
med MOS har kommit till denna fas då mätningar ska genomföras, som 
konsekvenserna av brister i målformuleringsarbetet ställs på sin spets. Det är i 
denna fas det blir tydligt huruvida målet är formulerat på ett mätbart sätt eller 
inte. Och det är mot denna bakgrund som vikten av praktisk träning i 
målformuleringsarbetet inte ska underskattas.  

Det finns alltså en tydlig koppling mellan hur målet är formulerat och hur 
mätningar och mätmetoder i senare fas utformas. Som vi kan se i 
intervjumaterialet finns det exempel på boendestödjare som har kvantifierat 
målet på så sätt att en viss aktivitet ska ske ett visst antal gånger per vecka eller 
månad till exempel. Här är det enkelt för boendestödjaren och brukaren att 
räkna antalet genomförda aktiviteter och därmed också resonera om brukarens 
förändring eller upplevelser relaterat till aktiviteten, problemet och målet. 
Citatet nedan får symbolisera dessa resonemang: 
 

Mätningen är om han säger att han vill träna tre gånger i veckan. Målet 
är tre gånger och då är det ju en mätning för då kan man skriva en, 
två…att man skriver och kryssar i vad man gjorde.  
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Vi ser också i materialet att initiativet till mätningarna behöver tas av 
boendestödjaren i samband med besöken hos brukaren, i synnerhet gäller detta 
i inledningen av arbetet. Det är av vikt att boendestödjaren kan driva 
processen i arbetet med MOS tills brukaren är redo att ta över initiativet.  

I materialet finns även spår av reaktiva effekter, det vill säga att mätningen i 
sig har påverkat det som mäts. I utvärderingslitteraturen används även 
begreppet Hawthorneeffekten för samma fenomen.51 Om det uppstår reaktiva 
effekter är det svårt att skilja effekten av den utvärderade insatsen från effekten 
av mätningen.52 Reaktivitet kan inträffa när en brukare upplever att det finns 
förväntningar på honom eller henne att uppföra sig på ett visst sätt under tiden 
som mätningar görs, men det kan också handla om att en brukare vill undvika 
att framställa sig i dålig dager. De som arbetar tillsammans med brukaren och 
som genomför mätningarna kan också vara under en viss press från 
organisationen att leverera ett visst resultat, vilket kan leda till att de 
professionella ser sådant som de hoppas på att få se i mätningarna, enligt 
internationell forskning om Single System Design.53 

Alldeles oavsett hur mätmetoderna ser ut i boendestödjarens och brukarens 
samarbete kan vi förstå att det är i detta moment av mätning som vinsterna av 
arbetet med MOS blir som tydligast för brukaren. Vinsterna handlar om 
arbetets och samtalets struktur samt om brukares ökade medvetenhet i 
återhämtningsprocessen. Dessa förtjänster diskuteras lite längre fram under 
rubriken Vinster i arbetet med MOS, men först några resonemang om det sista 
momentet i MOS – bedömning och analys. 
  

5 Bedömningen 
Det sista momentet i arbetet med MOS handlar om att sammanställa, granska 
och bedöma de insamlade uppgifterna. Enligt Socialstyrelsens handbok blir 
det i detta moment tydligt om brukaren har gjort framsteg, om målen har 
nåtts och om insatsen har hjälpt. Det är också här det beslutas om insatsen ska 
avslutas, om den ska fortsätta i sin nuvarande form eller förändras, eller om en 
ny insats ska prövas. Det handlar om att sammanställa uppgifterna på ett 
överskådligt sätt, granska och analysera informationen samt att göra en 
bedömning av resultatet och fatta beslut om insatsen.54 Det kan även ske 
sammanställning och bedömning på gruppnivå, något som emellertid inte 
varit aktuellt att prova i detta projekt.  

                                                        

51 Vedung, E. (2009) Utvärdering i politik och förvaltning. 
52 Nyström, S. & Bergström, U. (2012) Med målet i sikte. Målinriktad och systematisk utvärdering av 
insatser för enskilda personer (MOS). 
53 Bloom, M.; Fischer, J. & Orme, J. G. (2009) Evaluating Practice. Guidelines for the accountable 
professional.  
54 Nyström, S. & Bergström, U. (2012) Med målet i sikte. Målinriktad och systematisk utvärdering av 
insatser för enskilda personer (MOS). 
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Enligt handboken ska ifyllda formulär sammanställas, och för att få en god 
överblick över resultatet kan en graf göras med hjälp av Excel. Grafen ger en 
översiktlig bild och kan användas för en första visuell granskning. När grafen 
är gjord kan en trendlinje markeras, ju brantare trendlinjen är, desto större är 
förändringen över tid. I en visuell granskning av grafen, studeras nivåskillnader 
mellan för- och eftermätning för att se om förändringen är stabil och vilken 
riktning förändringen har. Analysen handlar här om att studera skillnader 
mellan baslinjemätningar och insatsperioden och att bedöma resultatet. Men 
innan dess ska det kontrolleras att mätningarna genomförts så som planerat, 
att brukaren har deltagit i insatsen samt att insatsen har genomförts på rätt 
sätt. 

I detta moment ställs kraven om kunskaper i kvantitativ metodlära på sin 
spets. Momentet ställer krav på kunskaper i analysförmåga och tolkning av 
grafer. Den som gör en visuell analys tittar på förändringar eller kontraster 
mellan mätperioderna utifrån flera aspekter, dessa handlar om nivå, trend, 
variabilitet, överlappning och medeltal, men det kan också handla om 
förändringens omedelbarhet i förhållande till latens, eller förgänglighet kontra 
varaktighet.55 Resultatet av analysen har en avgörande betydelse för vilka 
slutsatser som kan dras om brukarens framsteg och insatsens betydelse. 

I materialet ser vi tydligt att boendestödjarna önskar mer kunskaper om 
modellen med dess olika moment och vi kan också förstå att just analysarbetet 
ställer krav på organisationen att erbjuda denna kompetens som ett stöd till de 
som arbetar med MOS. Det är knappast rimligt att förvänta sig att 
boendestödjare ska inneha dessa mycket specifika kunskaper.  
 

 

Vinster i arbetet med MOS 
I samband med att MOS har införts i verksamheten kan vi se att det har 
bidragit till att samtalet och samarbetet mellan boendestödjare och brukare har 
fått en ny karaktär. Regelbundenheten och frekvensen av samtal i samklang 
med fokusområde, det vill säga samtalens innehåll, har bidragit till denna nya 
karaktär. Genom regelbundna moment av eftertanke och reflektion som 
kretsar kring det valda problemet har arbetet med MOS inneburit att enskilda 
brukare har fått svar på frågor som tidigare varit obesvarade. Det finns 
exempel på brukare som menar att de har fått förklaring på vad som ligger till 
grund för till exempel ångest inför utförandet av någon uppgift i eller utanför 
hemmet. Det finns även brukare som menar att de idag kan förstå problemets 
orsaker och bakgrund bättre genom de samtal som förts med boendestödjaren 
samt genom den regelbundna reflektion som arbetets struktur har medfört. 

                                                        

55 Nugent, W. R. (2010) Analyzing Single System Design Data. 
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Att det genom MOS-arbetet har skapats tillfällen till samtal om just dessa 
bakomliggande orsaker och förklaringar, har inneburit att det skapats 
möjligheter för nya betraktelsesätt på gamla problem. Med detta menar vi att 
det har skett en ökad medvetenhet i återhämtningsprocessen, och att arbetet med 
MOS har bidragit till denna ökade medvetenhet. Kombinationen av att 
brukaren själv har valt det problem som han eller hon har ansett viktigast att 
arbete med, i samklang med regelbundna samtal och reflektion kring 
förändringsarbetet, kan vara svaret på frågan om hur MOS har bidragit till 
upplevelser av framgångar för enskilda brukare. 

Utifrån materialet kan vi också förstå att under perioden före införandet av 
MOS genomfördes boendestödjarnas arbete i en delvis annan ordning än den 
som nu sker inom ramen för MOS. I samband med att arbetet med MOS 
genomförs finns det ett moment för boendestödjaren och brukaren att samlas 
kring och som arbetet tar sin utgångspunkt i. På så sätt kan vi resonera i 
termer av att arbetet med MOS tycks ha förändrat strukturen på 
boendestödjarnas arbete tillsammans med brukarna. 

Det finns också en aspekt som handlar om vad vi vill benämna 
tillbakablickens kraft. Med detta menar vi att det verkar finnas ett värde i att 
brukaren dokumenterar sitt mående i olika situationer och därmed samlar på 
sig kunskaper om detta och om bakomliggande orsaker i olika situationer. 
Genom arbetet med MOS har det skapats någon form av kontinuerlig 
dokumentation men det har också skapats tillfällen att studera och samtala 
kring innehållet i dokumentationen, och på så sätt blicka tillbaka på en process 
av situationer kopplat till hur man har det. Det förefaller som om denna 
retrospektiva blick öppnar upp för upptäckter som tidigare varit okända men 
som genom dokumentationen blir synliga på ett för brukaren nytt sätt. Det 
verkar finnas en kraft i att se sig själv i det skrivna som just i ett retrospektivt 
perspektiv bildar ett mönster som kan ge nya svar på gamla frågor. 

 

Förändringssamarbete 
Det inledande momentet i MOS handlar om, som ovan beskrivits, att välja ett 
problem att arbeta med. Valet av problem görs under samtal mellan 
boendestödjare och brukare och här har brukaren ett stort mått av inflytande i 
valet av vilket problem den enskilde vill arbeta med, alltså valet av det problem 
som brukaren själv definierar som viktigast. Det faktum att brukaren är den 
som styr valet av problem och medverkar i formuleringen av målet, är också en 
förutsättning för den enskildes vidare engagemang i förändringsarbetet och i 
arbetet med MOS, men det är också en förutsättning för det gemensamma 
och fortsatta förändringssamarbetet mellan boendestödjaren och brukaren. 

I den process som följer efter det inledande momentet i modellen kan vi 
förstå att det skapas en bild av att det finns ett gemensamt projekt mellan 
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boendestödjare och brukare. Det sker någon form av gemensam 
överenskommelse eller förbund som omfattar de båda parterna och som anger 
arbetets riktning på ett mer fokuserat sätt än tidigare. I detta gemensamma 
förbund skapas en mer påtaglig upplevelse hos brukaren av att inte vara ensam 
i sin strävan om förändring eller förbättring. Att boendestödjaren är en form 
av samarbetspart i förändringsarbetet är en aspekt som verkar ha betydelse i 
visualiseringen av att problemets omfattning kommer att minska. I de 
inledande samtalen mellan boendestödjare och brukare skapas bilden av att 
den enskilde har ett stöd i det kommande förändringsarbetet; det ska ske 
gemensamt. Det är också här som boendestödjarens kompetens i form av 
fingertoppskänsla, förmåga till ömsesidighet och känsla för brukarens 
integritet kan tillämpas.  

När det gemensamma projektet är formulerat styr det också arbetets 
struktur på så sätt att arbetet till viss del fokuserar kring moment av mätning 
eller dokumentation samt de samtal som följer. Här är det viktigt att 
boendestödjaren inledningsvis i arbetet med MOS tar initiativ till mätningar 
eller samtal kring det gemensamma arbetet, och att brukaren får en mer 
styrande roll allt eftersom han eller hon ger uttryck för en mognad i processen 
eller för önskan om ett ökat ansvar.  

I de samtal mellan boendestödjare och brukare som följer av arbetet med 
MOS får den enskilde möjlighet att själv definiera sitt mående och att ge egna 
förklaringar till varför en situation har upplevts på ett visst sätt eller utgjort ett 
hinder eller en möjlighet i något avseende. Det är här det viktiga samspelet 
mellan boendestödjare och brukare sker, och det är i dessa samtal som 
boendestödjaren stärker den enskildes självförtroende och ingjuter hopp. I 
samtalen tillgodoses den enskildes behov av att prata om sin inre värld, 
minnen och personliga erfarenheter. En tolkning är att dessa fokuserade 
samtal utjämnar den asymmetriska maktrelationen i takt med att den enskilde 
får ett större utrymme att såväl själv formulera utgångspunkter i samtalet som 
att själv driva processen framåt. Den stora skillnaden gentemot det gängse 
arbete som boendestödjaren utför är att samtalet fokuserar och tar 
utgångspunkt i arbetet med MOS, där samtalet har ett såväl framtida som ett 
retrospektivt perspektiv.  

När det däremot handlar om brukares medverkan eller inflytande i valet av 
insats är det betydligt svårare att identifiera avgörande aspekter. Detta har 
troligen att göra med att insatserna i huvudsak är att betrakta som interna 
vilket innebär att det är svårt att säga om valet av insats är ett medvetet val. 
Det förefaller ske en sammanblandning mellan mätning och insats, och det 
verkar inte vara helt tydligt för boendestödjarna att själva mätningen och 
dokumentationen är något annat än den insats som ska utvärderas. Denna 
förväxling nämns också i Socialstyrelsens handbok där författarna menar att 
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det finns exempel där man har glömt att det är insatsen som ska utvärderas, 
inte själva mätningen.56  
 

En twist av MOS 
I likhet med vad som beskrivs i Socialstyrelsens handbok att det finns flera 
exempel där socialarbetare har mätt positiva effekter utan att någon insats 
genomförts, kan vi se att detta påminner om boendestödjarnas (och brukarnas) 
resonemang om att det sker en förändring (positiva effekter) men att det inte 
är helt klart vilken insats som har orsakat effekten. En tolkning är att det har 
uppstått en Hawthorneeffekt, det vill säga att det troligen är själva mätningen 
och arbetet med dokumentationen som har skapat effekten. En annan parallell 
som kan dras mellan Socialstyrelsens handbok och studiens intervjumaterial är 
att boendestödjarnas eget arbete inte formuleras som en specifikt uttalad 
insats. En aspekt av den förväxling som sker mellan mätning och insats är att 
det förfaller vara så att boendestödjare mäter det valda problemet, istället för 
att mäta måluppfyllnad. En tänkbar förklaring till detta kan handla om att det 
är en naturlig konsekvens då momentet av målformulering har förbisetts eller 
då målet inte är formulerat så att måluppfyllelse kan mätas. 

Det finns som vi har sett brukare som menar att momentet av 
dokumentation är betydelsefullt i olika avseende, och troligen är det så att just 
detta moment är en styrka i modellen för såväl boendestödjare som för 
brukare. I materialet ser vi även att i de fall då boendestödjarna inte har arbetat 
metodtroget med modellen verkar det finnas ett värde i att arbeta med ett 
utvalt problem. Den enskilde får möjlighet att dokumentera hur man mår i 
olika situationer samt ges möjlighet att regelbundet reflektera kring 
förändringsarbetet ställt i relation till problemet. Genom detta 
tillvägagångssätt blir även brukarens delaktighet i förändringsarbetet tydlig och 
det samarbete som sker mellan boendestödjare och brukare kan innebära att 
det får en ny och tydligare struktur. Men att endast arbeta med ett moment i 
modellen innebär ett förenklat arbetssätt där övriga moment har skalats bort 
genom att det exempelvis inte sker analyser av stringent mätdata och statistiska 
beräkningar, vilket är centrala moment i modellens kärna med syfte att kunna 
säkerställa vilken insats som leder till vilken effekt.  

Att endast arbeta med ett moment i modellen är en form av twist av MOS 
där modellens fulla potential inte används men där någon del av modellen 
ändå visat sig vara betydelsefull i boendestödjarnas arbete. Vi ska dock hålla i 
minnet att med detta mer avskalade tillvägagångssätt är det svårt att göra 
anspråk på att arbetet är evidensbaserat i en klassisk mening. Å andra sidan 

                                                        

56 Nyström, S. & Bergström, U. (2012) Med målet i sikte. Målinriktad och systematisk utvärdering av 
insatser för enskilda personer (MOS). 
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ska en kunskapsbaserad socialtjänst vara till nytta för brukaren57 och som en 
bieffekt av Single System Design kan detta vara värt att beakta. Här finns en 
potential till demokratisering som vi vill lyfta fram.  
 

                                                        

57 SOU 2008:18. Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren. 
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SLUTREFLEKTION 

 

Modellens dubbla natur i form av att den å ena sidan är enkel att förstå, och å 
andra sidan dess komplexitet i tillämpning, har vi redogjort för i rapporten. 
Om modellen framöver ska användas i boendestödjarnas arbete och man väljer 
att använda den på det avskalade och förenklade sätt som vi beskriver ovan, är 
det fullt görbart för boendestödjarna att fortsätta arbeta på den inslagna vägen 
utan några större förändringar. Om så sker blir det dock problematiskt att 
hävda att arbetet tar sin utgångspunkt i Single System Design.  

Ambitionen med införandeprocessen från enhetens sida har vi sett kretsar 
kring att just testa och se vad modellen kan bidra med i boendestödjarnas 
arbete, möjligen är det utifrån det här avskalade arbetssättet vi kan se 
modellens bäring för boendestödjare och brukare. Men en fråga här handlar 
om huruvida detta är tillräckligt utifrån ambitionen om brukarinflytande i 
avseende att den enskilde ska nå sina mål. En utveckling mot ökad delaktighet 
och större motivation är viktiga förbättringar men intentionen med MOS 
utifrån programteorin är att få kunskap om brukaren och vad som ligger till 
grund för en eventuell förbättring. Det är som vi har beskrivit även ett av 
motiven bakom MOS förlaga Single System Design. Denna kunskap går 
förlorad i detta förenklade sätt att arbeta med MOS där det inte är möjligt att 
generera en säker kunskap om vilka insatser som leder till ett gott resultat för 
den enskilde och vilka insatser som har motsatt effekt.  

Om enhetens ambition är att utveckla boendestödjarnas arbete i en mer 
renlärig evidensbaserad riktning är ett metodtroget arbetssätt att föredra. 
Detta ställer i så fall krav på att organisationen erbjuder kompetens-
försörjning i form av boendestödjarnas individuella kunskapsfördjupning med 
möjligheter att praktiskt träna modellens moment. Det ställer även krav på 
kompetensförsörjning när det gäller assistans vid statistisk bearbetning och 
analys. Att även integrera handledningsstöd och att utarbeta rutiner för 
kvalitetssäkring är också av vikt om arbetet ska vila på en god evidensbas, inte 
minst behöver kunskaper fördjupas och spridas kring de tänkbara 
evidensbaserade insatser som boendestödjarna kan använda sig av i arbetet 
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med MOS. Insatserna behöver vara baserade på bästa möjliga kunskap samt 
vara acceptabla för brukaren. Att verksamheten samlar information om de 
insatser som brukar användas och att denna information finns tillgänglig är 
också av vikt.  

Det nya arbetssättet behöver därför få en reell plats i organisationen vilket 
innebär att organisatoriska strukturer kan behöva förändras i syfte att frigöra 
ytor till arbetet med MOS. Ett exempel här handlar om att de som förväntas 
implementera samt lära och träna en ny metod behöver ges tid för detta. De 
krav som listas här hänger också samman med evidensbaserat arbete i stort och 
är även nära knutet till implementering av nya metoder generellt. Därtill 
kommer att organisationen behöver beredskap för att ta hand om den nya 
information som MOS genererar om verksamhetens förtjänster och svagheter. 
Rimligen ska man göra sig av med interventioner som visar sig vara sämre 
fungerande för flertalet brukare och stödja de som visat sig vara framgångsrika.  

Vikten av en tydlig, väl definierad samt väl avgränsad insats parallellt med 
upprepade och dokumenterade mätningar över tid, är ett signum för Single 
System Design. Att mätningarna även ska ske under exakta och 
standardiserade förhållanden utifrån exempelvis mätinstrument, instruktioner 
till brukare och tid på dygnet när mätningar registreras, väcker frågan om det 
alls är rimligt för en yrkesgrupp som boendestödjare att använda Single System 
Design i sitt arbete. Mot bakgrund av arbetets natur där relationen mellan 
boendestödjare och brukare är ett centralt element som innehåller dimensioner 
som inte så enkelt låter sig fångas, formuleras eller standardiseras, är en 
tolkning att Single System Design inte är ändamålsenlig för en yrkesgrupp 
som boendestödjare. Boendestödjarnas arbete karaktäriseras av att det är 
dynamiskt interventionistiskt i avseendet att insatsen tar sin utgångspunkt i att 
på något sätt påverka brukare i en dynamisk process. Till detta hör även stora 
variationer i arbetet samt att arbetet sker i en oklar och inte alltid synlig eller 
enkelt definierad teknologi. Insatser i form av relationsbaserat arbete där en 
terapeutisk allians kan vara central men svårformulerad, låter sig inte så enkelt 
mätas och avgränsas i enlighet med modellens stringens. Single System 
Design kan därför vara problematisk att använda vid insatser kopplade till den 
typ av socialt arbete som enligt Krogstrup har att hantera vilda problem.58 En 
annan aspekt relaterat till ett problem vid användning av Single System 
Design i boendestödjarnas arbete är de baslinjemätningar som enligt modellen 
ska göras under perioder utan insats. Om själva insatsen är ett relationsbaserat 
arbete där interaktionen mellan boendestödjare och brukare är dynamisk och 
pågående över tid, hur kan då mätningar göras utan insats under tiden som det 
relationsbaserade arbetet pågår? 
 

                                                        

58 Krogstrup, H. K. (1997) Brugerinddragelse och organisatorisk laering i den sociale sektor. 
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En reflektion kring modellens bäring i stort i enhetens arbete är också av 
vikt mot bakgrund av att det urval av brukare som ingått i arbetet med MOS 
utan tvivel får sägas utgöra ”best case scenarios”.59 Det innebär att vi bör ha i 
åtanke att resultaten i denna studie utgår från att MOS-arbetet har skett 
tillsammans med de brukare som har ansetts vara särskilt lämpliga. Detta 
väcker reflektionen om vilket resultat som hade genererats utifrån ett urval av 
brukare med förtecknet ”worst case scenarios”.  
 

 

                                                        

59 Flyvbjerg, B. (2001) Making Social Science Matter: Why Social Inquiry Fails and how it can Succeed 
Again. 
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Denna rapport handlar om en försöksverksamhet där boendestödjare tillsammans med brukare 
har arbetat med att testa en utvärderingsmodell som av Socialstyrelsen kommit att få namnet 
MOS (Målinriktad och systematisk utvärdering av insatser för enskilda personer). I den 
anglosaxiska utvärderingslitteraturen benämns modellen vanligen Single System Design. 
Genom upprepade mätningar följs en persons förändring och på så sätt utvärderas en insats. I 
rapporten beskrivs mötet mellan MOS programteori och den verklighet som boendestödjare 
och brukare i socialpsykiatrin ger uttryck för. Som modell har MOS två klart urskiljbara sidor, 
å ena sidan är modellen enkel att ta till sig och det är lätt att förstå hur den är uppbyggd i 
teorin. Å andra sidan är modellen komplex att använda då den ställer krav på en lång rad 
överväganden och fördjupade kunskaper om Single System Design.  
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